
Odd Fellow Ordenen, Søsterloge nr. 88 Lathyrus i Glostrup 
 

Uddeling af donationer 
 
 
 
 
Søsterloge nr. 88 Lathyrus har i anledning af logens 19 års stiftelsesdag den 14. oktober 
2019 uddelt donationer på 10.000 kroner til Stafet for livet i Glostrup, samt 5.000 kroner til 
Observationshjemmet i Glostrup. Desuden er der givet donation på 1.000 kroner til De Blin-
des Julelys og 2.000 kroner til Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond. 
 
Efter logemødet den 23. oktober 2019 bød søster overmester Lene Kirsti Andersen de 
fremmødte repræsentanter velkommen, og glædede sig over muligheden for at uddele do-
nationerne.  
Stafet for livet i Glostrup var repræsenteret ved næstformand Lars Højmark og projektkon-
sulent Iram Saif, og Observationshjemmet i Glostrup var repræsenteret ved forstander 
Mette Ove. 
 
Efter overrækkelsen af donationerne, fortalte de fremmødte repræsentanter om deres dag-
lige arbejde, glæder og udfordringer: 
 
Observationshjemmet i Glostrup 
Institutionen består af to afdelinger, en døgnafdeling for otte børn i alderen 0-6 år, og en fa-
milieafdeling med plads til fem familier.  
Der er mange grunde til at et barn har ophold på et observations- og behandlingshjem. Ofte 
kan det være en kombination af forskellige problemstillinger hos barnet og familien. Formå-
let er at få klarlagt barnets problemer og anvise en løsning på dem og få barnet i udvikling. 
Dette sker gennem det daglige pædagogiske arbejde i afdelingen samt efter behov under-
søgelse af psykolog og fysioterapeut og evt. børnepsykiatrisk udredning 
Der kan også være mange grunde til at en familie kan have behov for en anbringelse. Insti-
tutionen tilbyder familiebehandling, udredning af ressourcer, herunder observationer og 
samspilsundersøgelser af børn og forældre, således at familiens fremtidige behov for støtte 
afdækkes. 
Herud over tilbyder institutionen familiebehandling i familiernes eget hjem, f.eks. i forbin-
delse med at familien skal ud i eget hjem. 
 
Stafet for livet 
Stafet For Livet er en 24 timers hold-aktivitet, hvor der sættes fokus på kræftsagen, man 
kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og 
give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling – for 
kampen mod kræft.  
De penge, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelses livsvigtige 
arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. 
Man kan deltage i Stafet For Livet på et hold eller som Fighter, ved at tænde lys eller ved at 
donere til stafetten. Alle, der deltager til Stafet For Livet, er med til at give håb og støtte til 
mennesker berørt af kræft. 
74 lokalsamfund i Danmark stod i 2018 sammen i kampen mod kræft til Stafet For Livet. I 
2019 kommer der flere nye stafetter til også i Glostrup. 
 



 
 
Fra venstre ses forstander Mette Ove, Observationshjemmet i Glostrup, næstformand Lars 
Højmark og projektkonsulent Iram Saif, Stafet for Livet, og overmester søster Lene Kirsti 
Andersen 
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